
П Р О Т О К О Л   №  21 

 

засідання приймальної комісії університету від  27.07.2022 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., БОЯРЧУК В.М., ГОЛЯЧУК Ю.С., РИС В.І.,  

МИКУЛА О.Я.,КОВАЛИШИН С.Й., МАЗУРАК А.В., СТОЙКО Н.Є., 

КОВАЛІВ В.М., БАЛЬКОВСЬКИЙ В.В., ОНИСЬКО С.М., ПТАШНИК В.В., 

ДАЦКО Т.М., ПАНЮРА Я.Й., РІНИЛО І.Я., ВЕРЗУН А.А., КОСТИШИН О.О., 

ЛИЗАК М.П., МУЗИКА І.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд та затвердження форм бланків для вступної кампанії 2022 року. 

2. Стан готовності приймальної комісії до прийому заяв та документів за  

ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» денної та заочної форм навчання набору 2022 р. 

3. Різне. 

 

1. Розгляд та затвердження форм бланків для вступної кампанії 2022 року. 

СЛУХАЛИ: Керівник навчально-методичного відділу з забезпечення якості 

вищої освіти, доцент Микула О.Я. ознайомив членів приймальної комісії з 

наказом МОН від 23 червня 2022 року № 583 «Про затвердження форм 

документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти».  

У Х В А Л И Л И: Затвердити форми бланків для забезпечення  вступної 

кампанії  2022 року (форми додаються). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Стан готовності приймальної комісії до прийому заяв та документів за ОС 

«Бакалавр», ОС «Магістр» денної та заочної форм навчання набору 2022 р. 

 



СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла про стан готовності приймальної комісії до прийому 

документів за ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» денної та заочної форм навчання 

набору 2022 р. Зокрема було зазначено, що згідно Правил прийому на навчання 

до ЛНУП для здобуття вищої освіти в 2022 р. прийом заяв та документів для 

здобуття ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти, на основі 

ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС 

«Молодший бакалавр» денної та заочної форм навчання буде проводитись у 

період з 29 липня по 23 серпня. Прийом документів від осіб, які мають право 

складати вступні випробування (творчий конкурс) виключно за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, а також від осіб, які мають право складати вступні 

випробування у формі індивідуальної усної співбесіди за кошти державного 

замовлення – з 29 липня по 08 серпня 2022 року. Індивідуальна усна співбесіда 

та творчі конкурси будуть проводитися з 09 по 16 серпня 2022 року. Прийом 

документів для здобуття ОС «Магістр» на базі освітнього ступеня бакалавра, на 

базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, на базі освітнього ступеня 

магістра денної та заочної форм навчання буде проводитись у період з 16 серпня 

по 15 вересня. Вступні випробування будуть проводитися в період з 16 вересня 

по 18 вересня 2022 року. 

Заступник голови приймальної комісії, перший проректор  

Боярчук В.М. зазначив, що вступники для здобуття ОС «Бакалавр»,  

ОС «Магістр», денної та заочної форм навчання, подають заяви тільки в 

електронній формі, крім осіб, які мають право подавати документи в паперовій 

формі (передбаченому п.1 розділу VІ Правил прийому на навчання до ЛНУП для 

здобуття вищої освіти в 2022 р.). 



УХВАЛИЛИ: Визнати стан готовності приймальної комісії до прийому 

документів за ОС „Бакалавр”, ОС «Магістр» денної та заочної форм навчання 

набору 2022 р. задовільним. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 


